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 2020/2021خطة بعثات وزارة التعليم العالي للعام الجامعي 

 

 العلمي:خريجي القسم  –أوال: الواليات المتحدة األمريكية 

 شروط القبول المعدل التخصص م.

1.  

 

 طب بشري

Medicine 
 

 

95 %- 3.75 

 .سنوات برنامج طب بشري 4سنوات بكالوريوس علوم +  4 اللغة +سنة  الدراسة:مدة  -

الكيمييا (  –الفيزييا   –األحييا   –فيي ميواد )الريااييات  (3.00أو B) الحصول على درجة -

 بمرحلة الثانوية.

يكون الطالب قد سبق له االلتحاق بأي مواد بعيد مرحلية الثانويية ميخ األخين بعيي   يجب ان ال -

 اإلعتبار عدم قبول الطلبة المحولي . 

وخاصة للطلبة خريجي الثانويات  ACTأو  SATتشترط بعض الجامعات إجتياز اختبار الـ  -

 األمريكية.

 تقديم مقال شخصي ع  أسباب إختيار هنا التخصص. -

( كتييب توصييية ميي  مدرسييي المرحليية الثانوييية لمييادة الرياايييات أو المييواد 2تقييديم عييدد ) -

 العلمية.

، ثيم الوريوسالبكيالطلبه الملتحقي  بالدراسة في فصل الربيخ )يناير( عليهم اسيتكمال درجية -

 فصل الخريف م  كل عام.بكلية الطب يتم القبول في 
 

بدرجية ال تقيل  IGCSEميواد بمسيتوا ال  6اجتيياز  :ةاإلنجليزيييشترط لخريجيي الثانويية  -

 ميادتي كما يشترط دراسية  (،، الفيزيا ، الكيميا الرياايات، األحيا )( متضمنه مواد Bع  )

 .(B)تقل ع   بدرجة ال A-level/ASم  هنه المواد في مستوا 
 

 

 الدرجة المطلوبة في اآليلتز أو التوفل: -

Virginia Commonwealth :( بالتوفل.80( باأليلتز أو )6.5على درجة ) الحصول 

West Virginia: ( بالتوفل.71( باأليلتز أو )6الحصول على درجة ) 

Wayne State( بالتوفل.90( باأليلتز أو )7: الحصول على درجة ) 

West Virginia: تقيل  العليى درجية حصيول التخصص األحيا  في للقبول مباشرة  يشترط

علييى الدرجيية  الحصييولوفييي حييال عييدم  ،ACT الختبييار 19 أو SATفييي اختبييار  550 عيي 

 بتخصص األحيا  التمهيدي. الطالب يتم قبول المطلوبة
 

 :األتي للقبول ببرنامج الطب البشري يشترط لدخول التنافس -

بالمعيدل المطليوب مي  ( Pre –Medicineعلى درجة البكالوريوس في العليوم ) الحصول .1

 لآلتي:الجامعة وفقا 

- West Virginia( :3.60) المواد العلمية في المرحلة التمهيدية. للمعدل التراكمي ومعدل 

- Wayne State( :3.50)   للمعدل التراكمي ودرجة ال تقل ع(B-)  لمعدل  المواد العلميية

 المرحلة التمهيدية.في 

 و المقابلة الشخصية.MCAT اجتياز اختبار . 2 

 . الحصول على عمل تطوعي فى احدا القطاعات الطبية.3

 . المشاركة مخ أطبا  آخري  في مجاالت متعلقة بالنشاطات الطبية المعتمدة.4

 

 



2 
 

 

 العلمي:خريجي القسم  –الواليات المتحدة األمريكية  تابخ:

 شروط القبول المعدل التخصص م.

2.  
 طب األسنان

Dentistry 

93 %- 3.65 

 

 .سنوات برنامج طب االسنان 4سنوات بكالوريوس علوم +  4مدة الدراسة : سنة اللغة  +  -

الكيمييييا ( بمرحلييية  –الفيزييييا   –األحييييا   –ميييواد )الريااييييات ب( 3.00أو  B) الحصيييول عليييى درجييية -

 الثانوية.

قد سبق له االلتحاق بأي مواد بعد مرحلة الثانوية مخ األخن بعي  اإلعتبيار عيدم يكون الطالب  يجب ان ال -

 قبول الطلبة المحولي .

 وخاصة للطلبة خريجي الثانويات األمريكية. ACTأو  SATتشترط بعض الجامعات إجتياز اختبار الـ  -

 تقديم مقال شخصي ع  أسباب إختيار هنا التخصص. -

 ة م  مدرسي المرحلة الثانوية لمادة الرياايات أو المواد العلمية.( كتب توصي2تقديم عدد ) -
 

( Bبدرجيية ال تقييل عيي  ) IGCSEمييواد بمسييتوا ال  6اجتييياز  : يشييترط لحمليية الثانوييية اإلنجليزييية -

مي  هينه الميواد فيي  ميادتي األحيا ، الفيزيا ، الكيميا ( ، كما يشترط دراسة )الرياايات ،متضمنة مواد 

 .(B)تقل ع   بدرجة ال A-level/ASمستوا 
 

 

- West Virginia: 550 تقيل عي  العليى درجية حصول التخصص األحيا  في للقبول مباشرة  يشترط 

الطاليب  يتم قبول على الدرجة المطلوبة الحصول، وفي حال عدم  ACT الختبار 19 أو SATفي اختبار 

 بتخصص األحيا  التمهيدي.

- CommonwealthVirginia  & West Virginia: الملتحقي  بالدراسة في فصيل الربييخ  الطلبة

 .فصل الخريف م  كل عامبكلية الطب ، ثم يتم القبول في البكالوريوس)يناير( عليهم استكمال درجة 

Denver -Univ. Of Colorado : 

 فوق في مواد العلوم والرياايات. % وما90و  % في شهادة الثانوية95على نسبة  . الحصول1

 .هم على الدرجة المطلوبة باأليلتز. سيتم الحاق جميخ الطلبة بمرحلة اللغة حتى في حال حصول2

 عاما. 18يقل عمر الطالب ع   . أن ال3
 

 في اآليلتز أو التوفل: الدرجة المطلوبة -

-Of Missouri Kansas City Univ. –Commonwealth Virginia الحصيول  ان: تشيترط

 ( بالتوفل.80( باأليلتز أو )6.5على درجة )

- West Virginia: ( بالتوفل.  71( باأليلتز أو )6الحصول على درجة ) طتشتر 

-  : Creighton ( فيي 80)درجة ( أو 6بجميخ الحقول ) ( في األيلتز و6.5الحصول على درجة )تشترط

 .Writing( في ال 21و ) Reading( في ال 19)بما ال يقل ع   التوفل
 

 :اآلتييشترط لدخول التنافس للقبول ببرنامج طب األسنان  -

وفقا  بالمعدل المطلوب م  الجامعة( Pre –Dentistryالحصول على درجة البكالوريوس في العلوم ) .1

 :لآلتي

- VCU, UMKC ,Creighton. :(3.50) التمهيدية.السنة بمي ومعدل المواد العلمية للمعدل التراك 

- West Virginia.: (3.60) السنة التمهيدية.بالمواد العلمية ل تراكمي ومعدللمعدل ال 

 والمقابلة الشخصية. DAT. اجتياز اختبار 2

 . الحصول على عمل تطوعي فى احدا القطاعات الطبية.3

 . المشاركة مخ أطبا  آخري  في مجاالت متعلقة بالنشاطات الطبية المعتمدة.4

5 .Creighton: سيبو  واليني يكيون أنويري ومدته باإلاافة لكل ما سبق على الطلبة حضور اللقا  الت

والتي يعل  عنها في بداية الفصل الدراسي وكنلك ارورة حضور كافة االجتماعات مخ لجنة طب االسنان 

 .م  قبل الجامعة

3.  
 معمار

Architecture 
85 %-  3.25 

 لخاصة.اوهي نماذج م  أعمال الطالب الفنية ورسوماته   Portfolioتشترط الجامعات تقديم  -

 القبول في الجامعات يكون في الفصل األول م  كل عام فقط. -

 .الجامعات المطلوبة م استيفا  شروط الدرجة المهنية األولى  -
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 خريجي القسم العلمي : –: الواليات المتحدة األمريكية تابخ 

 شروط القبول المعدل التخصص م.

4.  
 إحصا 

Statistics 

85 %-  3.25 

 

 

 
5.  

 علم األرصاد الجوية

Meteorology 

6.  
 هندسة معمارية

Architectural Engineering 

7.  
 هندسة بترول

Petroleum Engineering 

8.  
 هندسة مدنية

Civil Engineering 

9.  
 هندسة كهربائية

Electrical Engineering 

80 %-  3.00 

10.  
 هندسة كيميائية

Chemical Engineering 

11.  
 هندسة كمبيوتر

Computer Engineering 

12.  
 هندسة بيئية

Environmental  Engineering 

13.  
 هندسة صناعية

Industrial   Engineering 

14.  
 علوم الكمبيوتر

Computer Science 

15.  
 علوم التغنية

Nutrition 

16.  
 كيميا  حيوية

Biochemistry 

17.  
 التربية الخاصة / لتعليم لنوي االحتياجات الخاصة

special education 

18.  
 فيزيا 

Physics 

19.  
 كيميا 

Chemistry 

20.  
 أحيا 

Biology 

21.  
 جيولوجيا

Geology 

22.  
 رياايات

Mathematics 

 

 

 

 



4 
 

 

 :األدبيوأ  خريجي القسم العلمي –الواليات المتحدة األمريكية  تابخ:

 شروط القبول المعدل التخصص م.

23.  
 طرق تدريس اللغة اإلنجليزية

TESOL 

85 %-  3.25  

24.  
 علوم سياسية

Political Science 

25.  
 اللغة اإلنجليزية وأدابها

English Literature 

26.  
 لغويات

Linguistics 

27.  
 تصميم جرافيك

Graphic Design 
80 %-  3.00 

 .Portfolio & coursework in Artتشترط الجامعات تقديم 

28.  
 تصميم داخلي

Art & Design / Interior Design 

وان يكيون ليدا المرشيل خلفيية بيالفنون  Portfolioتشترط الجامعيات تقيديم 

 الجميلة.

29.  
 محاسبة

Accounting 

80 %-  3.00  

30.  
 إدارة نظم المعلومات

Management Information Systems 

31.  
 إدارة أعمال / إدارة

Business Administration/ Management 

32.  
 تمويل

Finance 

33.  
 اقتصاد

Economics 

34.  
 تسويق

Marketing 

35.  
 مشاريخ صغيرة

Entrepreneurship 

36.  
 تجارة دولية

International Business 

37.  
 عالقات دولية

International Relations 

38.  
 إعالم

Mass Communications 
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 العلمي:خريجي القسم  –اثانيا: كـــنـــد

 :اآلتيالراغبي  بالتقديم في جميخ التخصصات المدرجة أدناه في كند اجتياز  يشترط لخريجي الثانوية اإلنجليزية*

 .المنكورةالمستويات ، على أن تتضم  مادة الرياايات في أحد  level-Aبمستوا  مادتي أو  ،AS/Levelبمستوا ال  مواد( 4) اجتياز

 شروط القبول المعدل التخصص م.

1.  
 طب بشري

Medicine 

90 %-  503.  

 

والتييي تتضييم  الحصيييول علييى درجييية  سييينوات (8الييى  7ميي  الدراسيية األكاديميييية )مييدة  -

والمقابلية  MCATالبكالوريوس في برنامج العلوم، وبعد اجتياز برنامج العلوم ميخ اختبيار 

 .الشخصية يتم استكمال برنامج الطب البشري

 :أو ما يعادله بالتوفل اآليلتزاختبار في م  قبل الجامعات الدرجة المطلوبة  -

األخييرا، ( بيأي ميي  البنييود 6.5عيي  ) لال تقييعلييى أن فيي اآليلتز( 6.5)الحصيول علييى درجيية 

 المنكورة أعاله. وتقل فرص القبول بالجامعات في حال عدم الحصول على الدرجة

2.  
 طب أسنان

Dentistry 
90 %-  503.  

( سييينوات والتييي تتضييم  الحصيييول علييى درجييية 8الييى  7ميي  الدراسيية األكاديميييية ) مييدة -

والمقابلية  DATالبكالوريوس فيي برنيامج العليوم، وبعيد اجتيياز برنيامج العليوم ميخ اختبيار 

 .الشخصية يتم استكمال برنامج طب االسنان
 

 التوفل:ب هما يعادلالدرجة المطلوبة في اآليلتز أو  -

األخييرا، ( بيأي ميي  البنييود 6.5عيي  ) لال تقييعلييى أن فيي اآليلتز( 6.5)الحصيول علييى درجيية 

 وتقل فرص القبول بالجامعات في حال عدم الحصول على الدرجة المنكورة أعاله.

3.  
 صيدلة

Pharmacy 
09 %-  503.  

 

دراسية برنيامج العليوم لميدة )سينتي (، تتضيم  ( سنوات والتيي 6الدراسة األكاديمية ) مدة -

 .تم استكمال برنامج الصيدلةوبعد ذلك ي

 التوفل:ب هما يعادلالدرجة المطلوبة في اآليلتز أو  -

األخييرا، ( بيأي ميي  البنييود 6.5عيي  ) لال تقييعلييى أن فيي اآليلتز( 6.5)الحصيول علييى درجيية 

 الحصول على الدرجة المنكورة أعاله. وتقل فرص القبول بالجامعات في حال عدم

4.  
 علوم التغنية

Nutrition 

85 %-  3.25  
 

 

5.  
 هندسة مدنية

Civil Engineering 

6.  
 هندسة كهربائية

Electrical Engineering 

7.  
 هندسة كيميائية

Chemical Engineering 

8.  
 هندسة بترول

Petroleum Engineering 

9.  
 هندسة صناعية

Industrial  Engineering 
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 العلمي:خريجي القسم  – المتحدة ةثالثا: المملك

 المملكة المتحدةالمنكورة أدناه في لجميخ التخصصات  أكاديمي زايلت UKVIعلى الطلبة الحصول على  *

 شروط القبول المعدل التخصص م.

1.  
 طب بشري

Medicine 

94 %-  3.70 

 

 التمهيدية يشترط:للحصول على القبول األكاديمي للسنة  -

 اجتياز المقابلة الشخصية. .1

( بيأي مي  البنيود 6.5عي  ) لال تقيعليى أن فيي اآليلتز( 6.5)الحصول على درجة  .2

تقييل فييرص القبييول بالجامعييات فييي حييال عييدم الحصييول علييى الدرجيية  األخييرا، و

 .المنكورة أعاله

( 2000قبيل االلتحياق بالدراسية بدرجية ال تقيل عي  ) UKCAT))اجتياز اختبيار  .3

 .بعض الجامعات تطلب هنا االختبار لبرنامج السنة التمهيدية حيث أن
 

AS-)علميية فيي مسيتوا  ميوادثالث جتياز ا: يشترط لخريجي الثانوية اإلنجليزية -

Level )كل مينهم  التقدير فيال يقل  أن ىعل واألحيا ،الرياايات، الكيميا ،  :وهي

 لشروط الجامعات. ووفقا (Bإلى  A)ع  
 

 للحصول على القبول األكاديمي للبرنامج يشترط اجتياز: -

 وال يقل المعدل ع  الدرجة المطلوبة م  الجامعة. السنة التمهيدية بنجاح  .1

 .%80السنة التمهيدية بنسبة حضور .2

 المقابلة الشخصية. .3

( فيي أي 7) ( وال يقيل عي 7الجامعية )الحصول على درجة اآليلتز المطلوبة مي   .4

 .اإلختبار األخرابند م  بنود 

( 2400قبل االلتحاق بالدراسية بدرجية ال تقيل عي  ) UKCAT)) باراجتياز اخت .5

 وتحدد كل جامعة الدرجة المطلوبة.
 

2.  
 طب أسنان

Dentistry 

3.  
 صيدلة

Pharmacy 
90 %-  3.50 

 للحصول على القبول األكاديمي للسنة التمهيدية يشترط: -

 %.90العلمية والرياايات ع  اال تقل النسبة المئوية في المواد  .1

( 5.5) ع على أن ال تقل ( 6)ه رجة اآليلتز المطلوبة م  الجامعالحصول على د .2

 .األخرابأي م  البنود 

 اجتياز المقابلة الشخصية )بعض الجامعات(. .3
 

 اآلتي: األكاديمي يشترطللحصول على القبول  -

 الدرجة المطلوبة م  الجامعة.بنجاح وال يقل المعدل ع   اجتياز السنة التمهيدية .1

 %.80اجتياز السنة التمهيدية بنسبة حضور  .2

 اجتياز المقابلة الشخصية. .3

( 6.5ع  )على أن ال تقل  (7الحصول على درجة اآليلتز المطلوبة م  الجامعة ) .4

 .األخرابأي م  البنود 

4.  
 عالج طبيعي

Physiotherapy 
85 %-  3.25 

 :الدرجة المطلوبة في اآليلتز -

( بييأي ميي  البنييود 6.5عيي  ) لال تقييعلييى أن فييي اآليلتز( 6.5)الحصييول علييى درجيية 

األخرا، وتقل فرص القبول بالجامعات في حال عدم الحصول على الدرجة المنكورة 

 أعاله.

5.  
 هندسة مدنية

Civil Engineering 

85 %-  3.25 
 

 

 

6.  
 الهندسة الكهربائية االلكترونية

Electrical & Electronic Engine.  

7.  
 هندسة كيميائية

Chemical Engineering 

8.  
 علوم الكمبيوتر / األم  السيبراني

Computer Science / Cyber Security 

9.  
 رياايات

Mathematics 
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 خريجي القسم العلمي: – المتحدة ة: المملكتابخ

 شروط القبول المعدل التخصص م.

10.  
 كيميا 

Chemistry 

80 %-  3.00  

11.  
 جيولوجيا

Geology 

12.  
 علوم الكمبيوتر

Computer Science 

13.  
 علوم التغنية

Nutrition 

 

 

 

 واألدبي:أخريجي القسم العلمي  –المتحدة  المملكة

 شروط القبول المعدل التخصص م.

14.  
 علوم سياسية

Political Science 
85 %-  3.25 

 

15.  
 إدارة األعمال/ إدارة

Business Admin. & Management Studies 

80 %-  3.00 

16.  
 محاسبة وتمويل

Accounting & Finance 

17.  
 اقتصاد

Economy 

18.  
 تسويق

Marketing 

19.  
 تصميم داخلي

Art & Design / Interior Design 

20.  
 تصميم جرافيك

Graphic Design 

21.  
 واتصاالتإعالم 

Communication and Media Studies 

22.  
 اإلنجليزية وأدابهااللغة 

English Literature 
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 خريجي القسم العلمي: – رابعا: الجمهورية اإليرلندية

 شروط القبول المعدل التخصص م.

1.  
 طب بشري

Medicine 
95 %-  3.75 

 :بالجامعات   شروط القبول -

متضيمنا تقديم مقال شخصيي عي  أسيباب إختييار هينا التخصيص و إجتياز المقابلة الشخصية -

 .السيرة الناتية

 ( كتب تزكية أكاديمية.2عدد )تقديم  -

 يقبل الطالب على أساس تنافسي وذلك بعد إجتياز السنة التمهيدية. -
 

 األخيرا، و( بأي م  البنيود 6.5ع  ) تقل العلى أن  في اآليلتز( 6.5)الحصول على درجة  -

 فرص القبول بالجامعات في حال عدم الحصول على الدرجة المنكورة أعاله. تقل
 

 

 A)ال تقيل عي  درجة ب (Level-AS)مستوا  إجتياز :يشترط لخريجي الثانوية اإلنجليزية -

B B ) رياايات(. -فيزيا   – )كيميا ( و مقرري  م  التالي )أحيا  على التوالي: مواد 3في 

2.  
 طب أسنان

Dentistry 
97% -  3.85 

3.  
 صيدلة

Pharmacy 
90 %-  3.50 

 .( بأي م  البنود األخرا5.5ع  ) تقل العلى أن  في اآليلتز( 6)الحصول على درجة  -
 

 

 :وفقا لشروط الجامعات يشترط لخريجي الثانوية اإلنجليزية

 مييواد 3فييي  (B B B) أو( A B B)ال تقيل عيي  درجيية ب (AS-Level)مسييتوا  إجتيياز -

 رياايات(. -فيزيا   – حيا أالتالي ) ومقرري  م كيميا ( ال) متضمنة
 

4.  
 تمريض

Nursing 

90 %-  3.50 

 .( بأي م  البنود األخرا5ع  ) تقل العلى أن في اآليلتز( 5.5)الحصول على درجة  -

 .إجتياز المقابلة الشخصية -

 : اإلنجليزيةالثانوية  شروط

كيمييا ( و مقيرري  ال)متضمنه مواد  3في  Bال تقل ع  درجة ب  A-Level مستوا إجتياز -

 رياايات(. -فيزيا   – )أحيا م  اآلتي: 
5.  

 طب عالج أمراض القدم

Podiatric Medicine 

6.  
 عالج التخاطب والنطق

Speech &Language Therapy 
90 %-  3.50 

 .( بأي م  البنود األخرا5.5ع  ) تقل العلى أن في اآليلتز( 6)الحصول على درجة  -

 .إجتياز المقابلة الشخصية -

متضييمنة مييواد  3فييي  Aال تقييل عيي  درجيية ب A-Level : إجتيييازاإلنجليزيييةالثانوييية  شييروط

 رياايات(. -فيزيا   – )أحيا م  التالي كيميا ( و مقرري  ال)

7.  
 العالج اإلشعاعي

Radiation Therapy 
80 %-  3.00 

مييواد  3فييي  Cال تقييل عيي  درجيية ب AS-Level مسييتوا : إجتيييازاإلنجليزيييةالثانوييية  شييروط

 )الرياايات( باإلاافة إلى إتمام مادة في اللغة غير اللغة اإلنجليزية.متضمنة 

8.  
 علم العمارة

Architectural Science 

80 %-  3.00  

9.  
 هندسة مدنية

Civil Engineering 

10.  
 هندسة كهربائية

Electrical Engineering 

11.  
 هندسة إلكترونية

Electronic Engineering 

12.  
 هندسة الطيران

Aeronautical Engine. 

13.  
 إدارة الطيران

Aviation Management 

With Pilot Studies 
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 خريجي القسم العلمي: – : الجمهورية اإليرلنديةتابخ

 شروط القبول المعدل التخصص م.

14.  
 االتصاالت المتنقلة و األم 

Mobile Communications & 

Security 

80 %-  3.00  

15.  
 علم الحاسوب

Computer Science 

16.  
 كيميا  حيوية

Biochemistry 

17.  
 كيميا 

Chemistry 

18.  
 فيزيا 

Physics 

 علم األحيا  المجهري  .19

Microbiology 

20.  
 علوم الزراعه

Agricultural Sciences 

21.  
 إدارة نظم المعلومات

Management Info. System 

 

 

 

 واألدبي:أخريجي القسم العلمي  – اإليرلنديةالجمهورية 

 شروط القبول المعدل التخصص م.

22.  
 محاسبة

Accounting 

80 %-  3.00  23.  
 تمويل

Finance 

24.  
 الموارد البشريةإدارة 

Human Resources Management 
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 خريجي القسم العلمي: –أستراليا خامسا:
 

 شروط القبول المعدل التخصص م.

1.  
 بشريطب 

Medicine 
95 %-  3.75 

 

 : Western Sydney شروط  جامعة

( في أي م  7قل ع  )ت ( باأليلتز على أن ال7الحصول على درجة ) التمهيدية:بعد المرحلة  -

 أو ما يعادله في اختبار التوفل. بنود اإلختبار األخرا

 .10( م   9.35)  ال تقل ع  اجتياز المرحلة التمهيدية بدرجة -
 

 وفق أحد المسارات التالية:  Monashعلى الطلبة تحقيق الشروط أدناه بجامعة 
 

 بكالوريوس العلوم الصحية : .1

 : على أن ال تقل الدرجات ع  التالي% في المرحلة التمهيدية 88.75الحصول علي نسبة  -

 %.75اللغة اإلنجليزية والكيميا   -

 للمرحلة التمهيدية.( باأليلتز للدخول 5الحصول على درجة ) -

 . ISAT% في إختبار165تحقيق درجة  -

 القدرات.  والمقابلة إجتياز -
 

 بكالوريوس علوم الطب الحيوي:  .2

 :اآلتيى أن ال تقل الدرجات ع  % في المرحلة التمهيدية عل82.5نسبة  علىالحصول  -

 الريااييييياتيزيييييا  او الرياايييييات أو % و ) الف65% ، الكيميييييا  75اللغيييية اإلنجليزييييية   -

 %.65المتقدمة( ع  

في البكالوريوس والحصيول  70 درجة : يجب على الطالب الحصول على (MD)مرحلة ال   -

 .Situational Judgement Testفي المقابالت الشخصية واجتياز  60على درجة 
 

2.  
 صيدلة

Pharmacy 
90 %-  3.50 

األخيرا، وتقيل ( بيأي مي  البنيود 7)عي   تقل العلى أن  في اآليلتز( 7)الحصول على درجة  -

 فرص القبول بالجامعات في حال عدم الحصول على الدرجة المنكورة أعاله.

3.  
 طب عالج أمراض القدم

Podiatric Medicine 
85 %-  3.25 

 

   B. Podiatric Medicine –UWS جامعة

 في المرحلة التمهيدية. 10م   8الحصول على معدل تراكمي  -

 االختبار األخرا.بنود بأي م  ( 7)ع   تقل العلى أن االيلتز  في( 7الحصول على درجة ) -

 cience/ Doctor of podiatric SBachelor of Biomedical  –UWAجامعية 

edicine (DPM)M 

 % في المرحلة التمهيدية.78تحقيق معدل  -

 التمهيدية.تحقيق النجاح في الرياايات و اللغة اإلنجليزية للمرحلة  -

 .DPMمرحلة البكالوريوس للدخول لمرحلة  فينقاط  7م   5الحصول على درجة  -
 

4.  
 طب بيطري

Veterinary Medicine 
83 %-  3.15 

حيث  Adelaideبجامعة بالمرحلة االكاديمية اجتياز المقابلة الشخصية للحصول على قبول  -

 .ال يتضم  البرنامج مرحلة تمهيدية
 

األخيرا  االختبياربنيود بيأي مي  ( 7) ع  تقل العلى أن ( في األيلتز 7) درجةالحصول على  -

 .يتضم  البرنامج دراسة اللغة( )ال، عند التقديم 

5.  
 هندسة معمارية

Architectural Engineering 
85 %-  3.25  

6.  
 معمار

Architecture 
 .الجامعاتالمطلوبة م  مهنية األولى الدرجة الحصول على ال 3.00  -% 80
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 خريجي القسم العلمي: –أستراليا تابخ:

 شروط القبول المعدل التخصص م.

7.  
 هندسة مدنية

Civil Engineering 

80 %-  3.00  

8.  
 هندسة أنظمة الكمبيوتر

Computer System Engine. 

9.  
 هندسة كهربائية

Electrical Engineering 

10.  
 هندسة بيئية

Environmental Engine. 

11.  
 علوم الكمبيوتر

Computer Science 

12.  
 علم األحيا  الدقيقة

Microbiology 

13.  
 عالج طبيعي

Physiotherapy 

14.  
 علوم طب حيوي

Biomedical Sciences 

15.  
 كيميا  حيوية

Biochemistry 

16.  
 علوم الزراعه

Agricultural Sciences 

17.  
 احصا 

Statistics 
 

 

 

 واألدبي:أ خريجي القسم العلمي –أستراليا 

 شروط القبول المعدل التخصص م.

18.  
 إقتصاد

Economics 

80 %-  3.00  

19.  
 تمويل

Finance 

20.  
 محاسبة

Accountancy 

21.  
 تجارة دولية

International Commerce 

22.  
 إدارة أعمال / إدارة

Business Administration/ 

Management 

23.  
 وآدابهااللغة اإلنجليزية 

English Literature 

24.  
 عالقات دولية

International Relations 

25.  
 تصميم داخلي

Art & Design / Interior Design 
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 خريجي القسم العلمي: –نيوزيلندا  :سادسا

 شروط القبول المعدل التخصص م.

1.  
 طب األسنان

Dentistry 
90 %-  3.50 

 Otagoالقبول بجامعة 

( فييي مييادة اللغيية اإلنجليزييية فييي مرحليية ال Cودرجيية )( 6.5الحصييول علييى معييدل عييام ) -

Bridging Course. 

 .( في مادة اللغة اإلنجليزية في المرحلة التمهيديةB( ودرجة )9دل عام )الحصول على مع -

 (.Bأي مادة ع  ) لال تق( في السنة الجامعية األولى على ان Bالحصول على معدل عام ) -

2.  
 صيدلة

Pharmacy 
90 %-  3.50 

 Otagoالقبول بجامعة 

فييي مييادة اللغيية اإلنجليزييية فييي مرحليية ال  (Cودرجيية )( 6.5الحصييول علييى معييدل عييام ) -

Bridging Course. 

 .في مادة اللغة اإلنجليزية في المرحلة التمهيدية (B)ودرجة  (8)الحصول على معدل عام  -

 ( في السنة الجامعية األولى. Bالحصول على معدل عام )  -
3.  

 م المختبرات الطبيةوعل
Medical Laboratory Science 

90 %-  3.50 

4.  
 عالج طبيعي

Physiotherapy 
90 %-  3.50 

 Otagoالقبول بجامعة 

فييي مييادة اللغيية اإلنجليزييية فييي مرحليية ال  (Cودرجيية )( 6.5لحصييول علييى معييدل عييام )ا -

Bridging Course. 

 .( في مادة اللغة اإلنجليزية في المرحلة التمهيديةB( ودرجة ) 8معدل عام ) الحصول على -

 (-B)أي مادة ع   لال تق( في السنة الجامعية األولى على ان (Bالحصول على معدل عام  -

5.  
 هندسة معمارية

Architectural Engineering 
 . Auckland University Of Technologyالقبول بجامعة   3.25  -% 85

6.  
 تكنولوجيا األسنان

Dental Technology 

80 %-  3.00 

 Otagoالقبول بجامعة 

فييي مييادة اللغيية اإلنجليزييية فييي مرحليية ال  (Cودرجيية )( 6.5الحصييول علييى معييدل عييام ) -

Bridging Course. 

( فييي مييادة اللغيية اإلنجليزييية فييي المرحليية  B( ودرجيية )  8الحصييول علييى معييدل عييام )  -

 .التمهيدية

7.  
 علوم طب حيوي

Biomedical Sciences 

8.  
 صحة الفم

Oral Health 

9.  
 عالج النطق

Speech Therapy 

 .Masseyالقبول بجامعة  -

 . (C)تقل ع   بدرجة ال A-Levelعلى الطلبة اجتياز مستوا ال  الثانوية اإلنجليزية : -

ال  اختبيار اجتيياز، أو (24ال تقيل عي  ) بدرجية ACT اختبيار اجتيياز الثانوية األمريكيية : -

SAT   1100ع   لال نقبدرجة. 

 

 

 واألدبي:أخريجي القسم العلمي  –نيوزيلندا 

 شروط القبول المعدل التخصص م.

1.  
 اإلنجليزيةطرق تدريس اللغة 

TESOL 
80 %-  3.00  
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 :األدبيخريجي القسم  –سابعا: الجمهورية الفرنسية 

 شروط القبول المعدل التخصص م.

1.  
 لغة فرنسية وآدابها

French Language & 

iteratureL 
80 %-  3.00 

 % وما فوق بمادة اللغة الفرنسية في شهادة الثانوية.75الحصول على  -

 اجتياز مرحلة اللغة الفرنسية لمدة عام دراسي كامل. -

 للقبول في البرنامج األكاديمي يشترط اجتياز السنة التحضيرية بنجاح  . -

% علييى األقييل فييي نهاييية السيينة 50بمعييدل   (Delf – B2) 2الحصييول علييى الييديلف ب  -

  .2 التمهيدية.
 

 اللغات األجنبية التطبيقية
 

 

 

 

 خريجي القسم العلمي: –ثامنا: مملكة البحري  

 شروط القبول المعدل التخصص م.

1.  
 طب بشري

Medicine 
95 %-  3.75 

 شروط جامعة الخليج العربي :
 

 سنة. 20يزيد عمر الطالب ع  أال  -

 سنوات. ( 7إلى  6) مدة الدراسة : م   -

أن يجتاز اإلختبارات التي تنظمها الجامعية وكينلك المقابلية الشخصيية للقبيول فيي المرحلية  -

 التحضيرية أو السنة األولى.
 

( Level-AS)علميتيي  فيي مسيتوا  ميادتي  : إجتييازيشترط لخريجي الثانوية اإلنجليزية -

 واألحيا (. -وهما: )الكيميا 
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 خريجي القسم العلمي: –)جامعة الشارقة( العربية المتحدة  تاإلمارا :تاسعا
 

معادلة شهادة م  وزارة  استخراجالعربية المتحدة، الراغبي  بالتسجيل في دولة اإلمارات  الثانوية األمريكية والكنديةعلى الطلبة خريجي *

 )على أن تكون بالمراكز المعتمدة لنلك(. ،(SAT)اختبار أدا   الستخراجهاويتطلب  بدولة اإلمارات، والتعليمالتربية 
 

 شروط القبول المعدل التخصص م.

1.  
 طب بشري

Medicine 
98 %-  3.90 

شيهادة عليى يشترط أن ال يكون قيد مضيى عليى الحصيول  كليتي )الطب ، وطب االسنان (: -

 التقديم للجامعة.  الثانوية أكثر م  عام عند 

قيل ت عليى أن ال( 5على اآليلتيز بدرجية ) حاصالأن يكون الطالب  يشترط :األيلتز أو التوفل -

 أو ما يعادله في اختبار التوفل. في أي م  بنود اإلختبار األخرا( 5)ع  
 

أن يكيون الطاليب قيد درس ميرتي  الميواد التاليية )الكيمييا   يجيب :األمريكييةحملة الثانوية  -

( 12و  11و  10موزعيية علييى الصييفو  ) والفيزيييا  مييرة واحييدة علييى األقييل واألحيييا (،

 .(12في مادة الكيميا  أو األحيا  في الصف ) )B(يقل ع   والحصول على معدل ال
 

وفقا للشيروط  level-A/ASفي مستوا ال  لخريجي الثانوية اإلنجليزيةالدرجة المطلوبة  -

 :التالية
 

 –، علييى أن يكييون مقييرري )الكيميييا   A-level/ASبمسييتوا  مقييرري تشييترط دراسيية  -

أو (   B) بتقيييدير ال يقيييل عييي   AS-Levelاليييـ   واألحييييا ( أو إحيييداهما مييي  بيييي  مقيييررات

 .( C) بتقدير ال يقل ع   A-Levelمقررات بمستوا الـ  
 

 ( IB البكالوريا الدولية ) شهادة حملة -

( ، ودرجة  ال تقل ع  45( نقطة م  أصل )24يتوجب حصول الطالب على ما ال يقل ع  ) -

 ( في مادة الكيميا  أو األحيا .5)
 

وزارة التربييية و التعليييم بدوليية  الدولييية ميي الحصييول علييى معادليية لشييهادة البكالوريييا  -

 المتحدة.االمارات العربية 

2.  
 طب أسنان

Dentistry 
92 %-  3.60 

3.  
 صيدلة

Pharmacy 
90 %-  3.50 

4.  
 التغنية العالجية والحميات

Clinical Nutrition And 

Dietetics 

90 %-  3.50 

 

 حملة الثانوية األمريكية والكندية  : -
 

تيي درسيها الطاليب فيي الصيف يتم تحديد فر  الشهادة )أدبي أوعلمي( م  خيالل الميواد ال -

علمي( يجب أن يكون قد درس مادتي  على األقيل فيي ال) الطالب خريج القسمعتبار ( وإل12)

 (.12مجال العلوم ومادة على األقل في مجال الرياايات في شهادة الصف )
 

 ترط لخريجي الثانوية اإلنجليزية:يش -

 ميادتي ( باإلاافة إليى دراسية Bبدرجة ال تقل ع  ) IGCSEمواد بمستوا ال  6اجتياز  -

 .AS-level/ALبمستوا 
 

 الحصول على  معادلة شهادة م  وزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات. -

5.  
 العالج الطبيعي

Physiotherapy 

90 %-  3.50  

6.  
 التصوير التشخيصي الطبي

Medical Diagnostic Imaging 
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 خريجي القسم العلمي: –العربية المتحدة )جامعة الشارقة(  تاإلمارا :تاسعا

 شروط القبول المعدل التخصص م.

7.  
 تمريض

Nursing 

80 %-  3.00  

8.  
 علم المختبرات الطبية

Medical Laboratory Science 

9.  
 الهندسة الكهربائية االلكترونية

Electrical& Electronic Engine. 

10.  
 هندسة الحاسوب

Computer Engineering 

11.  
 هندسة معمارية

Architectural Engineering 

12.  
 هندسة مدنية

Civil Engineering 
 

 

 

 واألدبي:أ خريجي القسم العلمي –اإلمارات العربية المتحدة )جامعة الشارقة( 

 شروط القبول المعدل التخصص م.

13.  
 الفنون الجميلة

Fine Arts 

80 %-  3.00  14.  
 الداخلية والتصميم العمارة

Interior design and architecture 

15.  
 تصميم الجرافيك والوسائط المتعددة

Graphic and multimedia design 
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 خريجي القسم العلمي: –بالشارقة(  جامعة األمريكيةالاإلمارات العربية المتحدة )

 شروط القبول المعدل التخصص م.

16.  
 هندسة كيميائية

Chemical Engineering 
80 %-  3.00 

 

( أو اختبييار IBTفييي 80( مييا يعييادل )550بمعييدل ) التوفييل اختبييارالحصييول علييى  -

 (.6.5األكاديمي بمعدل ) اآليلتز
 

 والكندية:حملة الثانوية األمريكية  -

  يشييترط لقبييول حمليية الثانوييية األمريكييية فييي الجامعيية الحصييول علييى إختبييار ال -

SAT (1) Math. 
 

 450بدرجية  SATعلى اختبيار  يفضل الحصوللاللتحاق بالتخصصات الهندسية  -

 فوق في الـرياايات والفيزيا  )مخ ارفاق نتيجة اإلختبار إن وجدت(.  فما
 

 يشترط لخريجي الثانوية اإلنجليزية:  -
 

باإلاافة إلى دراسة  (B)بدرجة ال تقل ع   IGCSEمواد بمستوا ال  6اجتياز  -

 .AS-level/ALبمستوا  مادتي 
 

 شهادة م  وزارة التربية والتعليم بدولة اإلمارات. على معادلةالحصول  -
 

17.  
 هندسة كهربائية

Electrical Engineering 

80 %-  3.00 

 

18.  
 هندسة صناعية

Industrial   Engineering 

19.  
 هندسة الحاسوب

Computer Engineering 

20.  
 أحيا 

Biology 

21.  
 كيميا 

Chemistry 

22.  
 رياايات

Mathematics 

 األدبيأو خريجي القسم العلمي 

23.  
 اللغة اإلنجليزية وآدابها

English Literature 
80 %-  3.00 

 


